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STQARRIJA GĦALL-MEDIA: 
 

Il-partiti politiċi għandhom jippreżentaw listi bilanċjati ta’ kandidati nisa u l-irġiel 
 
Minħabba li l-elezzjonijiet ġenerali dalwaqt jaslu, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-
Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) għal darb’oħra qed tenfasizza n-nuqqas ta’ bilanċ fil-
parteċipazzjoni tan-nisa u l-irġiel fil-qasam politiku.  F’dan il-kuntest, l-NCPE qed tħeġġeġ lill-
partiti politiċi biex, għall-elezzjonijiet ġenerali u għal dawk tal-kunsilli lokali, jippreżentaw 
listi ta’ kandidati li jkollhom rappreżentanza bilanċjata ta’ nisa u rġiel. 
 
Ir-riżultati tal-elezzjonijiet li saru dan l-aħħar juru li l-problema tan-nuqqas ta’ 
rappreżentanza tan-nisa fil-politika ma tinstabx fil-mod ta’ kif in-nies jivvotaw, għaliex il-
persentaġġ ta’ nisa eletti kien xi ftit jew wisq l-istess tan-numru ta’ kandidati nisa.  
Madanakollu, in-numru ta’ nisa kandidati kien wieħed baxx ħafna.  Għaldaqstant, in-nuqqas 
ta’ rappreżentanza tan-nisa hu primarjament dovut għan-nuqqas ta’  kandidati nisa. 
 
Biex jiżdied il-livell ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, hu meħtieġ sforz pro-attiv mill-
partiti politiċi biex jitkissru l-isterjotipi tan-nisa u l-irġiel u biex ikun hemm parteċipazzjoni 
bbilanċjata tan-nisa fl-istrutturi u f’kull livell tal-partit, kif ukoll arranġamenti li huma favur il-
familja u strutturi ta’ appoġġ fi ħdan il-partiti nfushom.  Hu wkoll importanti li jkun hemm 
qbil bejn il-partiti politiċi kollha biex jiġu indirizzati l-ostakli għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
politika.  
 
L-NCPE tinnota b’mod pożittiv li l-partiti politiċi diġà ħadu numru ta’ miżuri mmirati lejn 
ilpromozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika.  Biex ikun hemm rappreżentanza 
bilanċjata tan-nisa u l-irġiel fil-listi tal-kandidati tagħhom, il-partiti politiċi għandhom: 
 

• Jagħmlu ħilithom biex jattiraw lin-nisa fl-isfera politika u jipprovdu aktar strutturi fi 
ħdan il-partiti li jservu bħala miżuri favur il-familja; 

• Fix-xogħol kollu tal-partit, kif ukoll  fil-policies u fl-istrutturi tiegħu, għandha tkun 
żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi; 

• Jevitaw l-isterjotipi tal-irġiel u n-nisa u b’mod attiv ifittxu li jkollhom rappreżentanza 
ta’ nisa fl-oqsma kollha tal-policy u fil-livelli kollha tal-partit; 

• Jiżguraw li r-riżorsi neċessarji, inklużi dawk finanzjarji, ikunu disponibbli għan-nisa 
biex dawn jagħmlu kampanji effettivi u xogħol ieħor. 

• Jiżguraw li n-nisa jkunu allokati ħin biex jagħmlu diskorsi f’attivitajiet pubbliċi u fuq il-
media. 

Li jkun hemm bilanċ bejn is-sessi fil-parteċipazzjoni fil-politika hi issue urġenti u teħtieġ 
azzjoni konkreta biex tiġi żġurata l-parteċipazzjoni kemm tan-nisa u anki tal-irġiel fl-isfera 
politika.  Din hi meħtieġa biex tissaħħaħ id-demokrazija, biex titjieb il-kwalità tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u biex ikun hemm soċjetà aktar ugwali.  Li jkun hemm aktar nisa kandidati 
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tagħti għażla aktar wiesa’ lill-elettorat u dan għandu jwassal biex ikun hemm rappreżentanza 
aktar bilanċjata fil-Parlament u fil-kunsilli lokali. 
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